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1. Dôvodovú správu  



Dôvodová správa 
 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (MsZ) č. 186/1999 zo dňa 02.12.1999, ktoré ukladá riaditeľovi magistrátu 
pravidelne predkladať správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) 
na zasadnutia MsZ, predkladáme správu o prijatých opatreniach po kontrole, vykonanej 
útvarom mestského kontrolóra v dňoch 24.05. - 14.06.2012 na oddelení kultúry, školstva 
a športu (OKŠaŠ).  

Z predloženej správy mestského kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 9/2012 
dvoch grantových programov – ARS BRATISLAVENSIS (programu na podporu umeleckých 
a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v SR i v zahraničí) 
a Programu primárnej prevencie proti drogám a podpory voľného času detí a mládeže 
Bratislavy  a po jej prerokovaní  prijala riaditeľka magistrátu dňa 19.06.2012 návrh opatrenia 
z kontroly - novelizovať VZN č. 5/1994 o poskytovaní dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 31.12.2012.  

Kontrola nezistila žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov zo 
strany odborných zamestnancov OKŠaŠ, ktorí sú tajomníkmi oboch grantových programov. 

Vo veci novelizácie VZN iniciovalo dňa 21.11.2011 OKŠŠ finančné oddelenie (FO), 
ako gestora predmetného VZN, podnetmi k novele VZN po vykonanej kontrole zúčtovania 
dotácií za rok 2011, ako aj dňa 09.07.2012, po ukončení ďalšej kontroly písomným návrhom  
konkrétnych zmien a úprav pre zapracovanie do novelizácie VZN č. 5/1994.  

Nakoľko FO vzhľadom na objektívne dôvody zatiaľ neprikročilo k otvoreniu VZN 
bolo OKŠŠ dočasne poverené riaditeľkou magistrátu k začatiu príprav novely predmetného 
VZN s časovým harmonogramom tak, aby bol splnený termín opatrenia k 31.12.2012.  

Dňa 20.08.2012 požiadalo OKŠŠ v zmysle pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 
a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy 9 dotknutých 
oddelení magistrátu k súčinnosti k príprave novely VZN č. 5/1994. Išlo o tieto útvary 
a oddelenia: kancelária primátora, námestníčky primátora, útvar mestského kontrolóra, 
finančné oddelenie, oddelenie tvorby finančných zdrojov, oddelenie sociálnych vecí, 
oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu a oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou. 
Zároveň OKŠŠ požiadalo primátora hlavného mesta z dôvodu internej povahy materiálu 
o skrátené pripomienkové konanie – bez stanovísk starostov a mestských častí Bratislavy. 

Vzhľadom na množstvo návrhov, pripomienok, doplnkov a úprav oddelení súčinných 
na príprave novely predmetného VZN sme pristúpili na návrh legislatívno-právneho 
oddelenia k tvorbe nového VZN. V súčasnosti sa pracuje na príprave nového VZN.  

Nové VZN nadobudne účinnosť v zmysle pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 
a vyhlasovanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy a dodatkov  od 10. januára 2013. 

 

 

 


